Dimarts, 27 d'agost de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Premià de Dalt
ANUNCI
Aprovat inicialment per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 10 de juny de 2013, el Reglament
Municipal de Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Que durant el corresponent període d’informació pública i audiència als interessats s’ha formulat una al·legació, que ha
resultat ser desestimatòria per acord del Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 29 de juliol de 2013, per
tant l'esmentat Reglament s’esdevé a definitiu, raó per la qual es procedeix a la inserció íntegre del seu text en el
present Butlletí Oficial i que es transcriu íntegrament a continuació:
"PREÀMBUL.
L’Administració municipal des del 1979 ha experimentat grans canvis respecte a èpoques precedents. L’ordenament
jurídic es va adaptar a aquesta nova realitat amb la publicació de la Llei Reguladora de les Bases de règim Local a l’any
1985 i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya a l’any 1987. L’Ajuntament de Premià de Dalt l’any 1985 va dotarse del Reglament Orgànic Municipal, i posteriorment l’any 1997 va aprovar el Reglament d’Honors i Distincions.
D’aquesta situació sorgeix la necessitat d’actualitzar el Reglament d’Honor i Distincions així com introduir el protocol i
cerimonial que regirà en els actes oficials.
L’Ajuntament de Premià de Dalt vol premiar aquelles persones i institucions que li presten Serveis, perquè la seva obra
es conegui, es difongui i perduri així en la memòria col·lectiva del municipi, amb l’objectiu que les futures generacions
continuïn aquesta obra, treballant per al seu poble i el seu país, i perquè aquesta societat esdevingui, amb l’ajut de
tothom, més solidària i mes rica en igualtat, la fraternitat i la justícia social.
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.- Objecte.
És objecte del present Reglament la regulació del protocol, el cerimonial, els honors i les distincions en l’àmbit de
l’Ajuntament de Premià de Dalt.
Article 2.- Delimitació.
A efectes de la normativa present es delimiten els següents conceptes:

• Cerimonial: És el conjunt de formalitats que cal observar en la celebració d’un acte oficial. Hi formen part els símbols o
distintius de les autoritats municipals que, per raó del seu càrrec, els correspon portar en determinats actes. També hi
formen part aquells elements decoratius que porten l’alcalde, regidors, funcionaris municipals i aquells que serveixen per
engalanar els edificis consistorials en actes o diades importants. El seu objectiu és donar solemnitat als actes públics.
• Honors i distincions: Són les atribucions de dignitat conferides a títol de reconeixement, a persona natural o jurídica,
per raó dels seus mèrits.
CAPÍTOL II.- DEL PROTOCOL I DEL CERIMONIAL.
Article 3.- Objecte.
El protocol s’aplica en els actes organitzats per l’Ajuntament de Premià de Dalt i regula el cerimonial relatiu als actes
públics, la presidència, la precedència de les autoritats corporatives i la prelació dels seus assistents.
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• Protocol: És l’ordenament i aplicació sistemàtica de les normes de cortesia en les relacions oficials entre les
institucions i les autoritats del municipi. Estableix el lloc i la posició de les autoritats en els actes oficials i el seu
tractament. El seu objectiu es donar dignitat als actes públics.
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Article 4.- Àmbit d’aplicació.
En aquells actes públics municipals en els quals participen autoritats estatals o autonòmiques, el protocol que regeix, en
aquest cas, és la normativa reguladora vigent d’aquest tipus d’actes.
Article 5.- Classes d’actes públics.
Els actes públics, a efectes reglamentaris, es classifiquen en:
a) Actes oficials de caràcter general: actes municipals que, organitzats per les autoritats competents, tenen lloc amb
motiu de festivitats, commemoracions o esdeveniments i que poden ser solemnes.
b) Actes oficials de caràcter especial: actes organitzats per determinades institucions, organismes o autoritats per motius
directament relacionats amb serveis i competències d’un àmbit determinat.
Article 6.- Presidència.
La presidència dels actes públics és unipersonal i correspon a l’Alcalde/essa, llevat que per assistència d’autoritats
estatals o autonòmiques sigui a aquestes a qui correspongui, segons la normativa vigent.
Tanmateix, l’Alcalde/essa pot cedir la presidència i, en el seu cas, organitzar una presidència honorífica, quan per raó de
respecte, jerarquia o rang ho consideri convenient.
Article 7.- Precedència:
L’ordenament i la prelació dels membres de la Corporació municipal quan assisteixi als actes oficials serà el següent:
1. Alcalde/essa.
2. Tinents d’Alcalde/essa, pel seu ordre.
3. Caps dels grups municipals.
4. Regidors/es amb delegació.
5. Regidors/es sense delegació.
L’ordre dels membres de la Corporació no s’alterarà fins i tot qual l’acte sigui de la competència d’un d’ells, excepció feta
quan un membre d’aquesta Corporació intervé en l’acte i forma part de la presidència de la mesa.
Aquest ordre s’alterarà quan assisteixen a l’acte alts càrrecs de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, així com d’altres
comunitats autònomes i entitats locals, o dels seus representants. En aquest supòsit seguirà la prelació de la normativa
vigent.
Així mateix, amb motiu de l’assistència d’invitats il·lustres, l’alcalde/essa de la ciutat pot establir un tracte de preferència
per a aquests, en el règim de prelacions.

Les persones distingides per aquest Ajuntament amb nomenaments o distincions honorífiques gaudeixen d’un lloc
preferent en els actes oficials que celebri el consistori quan, per raó de la naturalesa de l’acte, hagin estat convidats per
l’alcalde/essa.
En aquest cas, l’ordre de precedència per als fills/es predilectes de la ciutat i els fills/es adoptius/ives vindrà determinat
per decisió de l’Alcalde/essa atenent a l’acte que es celebri.
Article 9.- Símbols o distintius dels càrrecs.
En l’exercici del seu càrrec, i especialment en els actes oficials de caràcter general i/o solemne, els membres de
l’Ajuntament podran portar els símbols o distintius inherents a la seva autoritat.
• Correspon a l’Alcalde/essa: bastó de comandament amb cordills de color or i negre, i escut d’or de l’Ajuntament.
• Correspon als Tinents d’Alcalde: bastó de comandament corresponent i escut d’or de l’Ajuntament. Els tinents
d’alcalde seran reconeguts amb el seu bastó de comandament un cop hagin estat nomenats per l’Alcalde.
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Article 8.- Assistència als actes de persones distingides pel municipi.
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• Correspon als Regidors/res: insígnia d’or.
Aquests distintius els seran lliurats en el decurs del Ple de Constitució de l’Ajuntament i elecció d’alcalde/essa.
Article 10.- Tractament.
Els membres que integren la Corporació Municipal rebran el tractament protocol·lari de:
- Alcalde o Alcaldessa: Il·lustríssim o Il·lustríssima.
- Regidors i regidores: Senyor Regidor o Senyora Regidora.
- Els membres de la Corporació municipal que ocupin càrrecs dins d’organismes Territorials que tinguin Barcelona com
a capital: Il·lustríssim o Il·lustríssima.
- Els membres de la Corporació municipal que ocupin algun altre càrrec de rang superior al de regidor o regidora:
tindran el tractament protocol·lari assignat a l’esmentat càrrec.
Desapareixerà el tractament protocol·lari per als Alcaldes/Alcaldesses, i Regidors/Regidores quan deixin d’exercir el seu
càrrec públic. Només es mantindrà en aquells casos en què aquesta distinció hagi estat concedida per les lleis a títol
personal i, per tant, amb caràcter vitalici.
Article 11.- Defunció.
En cas de defunció, podrà instal·lar-se la capella ardent a les Cases Consistorials per a les persones següents:
- Membres de la Corporació municipal.
- Ex alcaldes/alcaldesses i ex regidors/res.
- Persones que per la seva obra o serveis extraordinaris a la ciutat hagin obtingut, en vida, el reconeixement ciutadà
mitjançant el nomenament honorífic de Fill/a Predilecte/a, Fill/a Adoptiu/va i/o Premianenc/a Il·lustre.
- Empleats i empleades municipals morts/es en acte de servei en especial circumstàncies de valor, risc, perillositat o
violència.
- Tots aquells ciutadans i ciutadanes els quals, per determinats motius, la seva mort hagi tingut una especial
transcendència pública o ressò social.
Tanmateix, i pel que fa a l’acte protocol·lari de vetlla i l’enterrament, sempre es respectaran les darreres voluntats del
difunt o difunta o de la família. Si no hi ha cap disposició en contra, serà l’Alcalde/essa l’autoritat competent per a
determinar:

En tot cas es decretarà que les banderes de l’edifici consistorial han de onejar a mig pal amb crespó negre durant 3 dies
naturals en el supòsit de defunció de:
- Membres de la Corporació municipal.
- Ex alcaldes/alcaldesses i ex regidors/res.
- Persones que per la seva obra o serveis extraordinaris al poble hagin obtingut, en vida, el reconeixement ciutadà
mitjançant el nomenament honorífic de Fill/a Predilecte/a, Fill/a Adoptiu/va i/o Premianenc/a Il·lustre.
Així mateix es decretarà 3 dies naturals de dol en el supòsit de defunció de l’Alcalde de la Corporació.
Tot el que s’ha establert en els apartats anteriors s’acordarà sens perjudici que l’Alcalde de la Corporació pugui
acordar/ampliar els termini i els supòsits en els que s’ha de decretar que les banderes de l’edifici consistorial onegin a
mig pal amb crespó negre i es declari dies de dol.
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a) Si s’escau o no la instal·lació de la capella ardent, amb les raons que així ho determinin.
b) La dependència municipal on ha d’estar instal·lada.
c) Quin ha de ser el protocol i la resta de requisits del cerimonial de les exèquies.
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CAPÍTOL III.- ELS SÍMBOLS.
Article 12.- Elements gràfics.
S’entendran per símbols municipals aquells elements gràfics que identifiquin el Municipi i la Corporació municipal i que
són d’ús exclusiu d’aquesta.
Article 13.- L’escut i el seu ús.
És símbol de Premià de Dalt l’escut heràldic del municipi i les adaptacions d’aquest aprovades pel Ple de l’Ajuntament,
per a diversos usos o aplicacions.. Es tracta d’un escut de forma ogival amb cordó daurat, sobre un fons de gules (color
vermell representat gràficament per un ratllat vertical). L’emblema és una corona ducal, de plata, formada per un cercle
enriquit amb pedreria i vuit florons o fulles d’api, propis d’aquestes corones. Les dues palmes són el símbol dels màrtirs,
en aquest cas, Sant Pere i Sant Flor, copatrons de la vila durant molt de temps. [1]
Aquest símbol només pot ser utilitzat per l’Ajuntament o per qui disposi de l’autorització municipal per fer-ne ús.
Resta prohibida la utilització de l'escut del municipi als símbols o sigles dels partits polítics, sindicats, associacions o
entitats privades.
Resta prohibida la utilització de l'escut del municipi, a més del que especifica l’apartat anterior, en la publicitat,
anagrames comercials o similars.
L’alcalde/essa i els edils podran fer ús de l’escut de solapa o de l’escut en agulla en els actes ordinaris als quals
assisteixin, en funció de la seva representació.
[1]

Museu de Premià de Dalt.

CAPÍTOL IV.- HONORS I DISTINCIONS.
Article 14.- Catàleg d’honors i distincions.
L’Ajuntament de Premià de Dalt pot conferir per a premiar mèrits especials, qualitats i circumstàncies singulars i serveis
o activitats extraordinaris, els honors i les distincions següents:
Secció 1a.- Nomenaments honorífics:
a) Títol de Fill/a predilecte/a.
b) Títol de Fill/a Adoptiu/va.
Secció 2a.- Distincions honorífiques:
a) Medalles d’Honor al mèrit cultural, esportiu, social, polític, etc.

a) Dedicar a una persona o col·lectiu una via o plaça pública.
b) Posar el nom a algun edifici públic, sala d’aquest, equipament o instal·lació pública municipal.
c) Distinció als Alcaldes.
d) Distinció a la longevitat (100 anys).
e) Símbol de la Vila.
f) Agulla/Escut heràldic d’or.
g) Agulla/Escut heràldic de plata.
h) Premi Càrmina.
i) Altres símbols identificatius (placa de reconeixement, element commemoratiu, etc...) que distingeixin la rellevància
d’una persona o entitat en algun indret del municipi.
Article 15.- Naturalesa jurídica.
Els honors i reconeixements regulats en aquest capítol tenen naturalesa purament honorífica, sense que, en
conseqüència puguin generar cap dret de contingut econòmic o de caràcter administratiu.

4

CVE-Núm. de registre: 022013020958

Secció 3a.- Altres honors:
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SECCIÓ 1a.- NOMENAMENTS HONORÍFICS.
Article 16.- Títol de Fill/a predilecte/a i Fill/a Adoptiu/va.
La concessió de títol de Fill/a Predilecte/a de Premià de Dalt només podrà recaure en persones físiques que, essent
nascudes a Premià de Dalt, hagin destacat de forma extraordinària per qualitats o mèrits personals o per serveis
prestats en benefici o honor de Premià de Dalt i que hagin obtingut una consideració indiscutible en el concepte públic.
La concessió del títol de Fill/a Adoptiu/IVA de Premià de Dalt es podrà atorgar a les persones que, sense haver nascut a
Premià de Dalt, reuneixen les circumstàncies assenyalades en el paràgraf anterior.
Tant el títol de Fill/a Predilecte/a com el de Fill/a Adoptiu/IVA es podran concedir a títol pòstum, sempre que en el finat
concorrin els mereixements anteriorment mencionats.
Els títols de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/IVA, ambdós d’igual distinció, constitueixen la major distinció de
l’Ajuntament, per la qual cosa es concediran sempre utilitzant criteris molt restrictius.
Els títols de Fill/a Predilecte/a i Fill/a Adoptiu/IVA són intransferibles.
Les condecoracions atorgades seran lliurades per l’Alcalde/essa a les persones guardonades en un acte solemne
celebrat a la Sala de Sessions de l’Ajuntament o en un altre lloc habilitat a l’efecte amb assistència de la Corporació en
Ple i de les autoritats, representacions i persones particulars que a tal efecte siguin convidades per l'Alcaldia.
Els beneficiaris d’aquests títols tindran dret a acompanyar la Corporació municipal en els actes o les solemnitats a què
aquesta concorri, ocupant els llocs que per això els estiguin indicats. A tal efecte, l’Alcalde/essa dirigirà als agraciats una
comunicació oficial en que se’ls comuniqui el lloc, la data i l’hora de la celebració de l’acte o la solemnitat i se’ls inviti a
assistir-hi.
SECCIÓ 2a.- DISTINCIONS HONORÍFIQUES.
Article 17.- Medalla d’Honor al mèrit cultural, esportiu, social, polític, etc.
La Medalla d’Honor està creada amb la finalitat de premiar mèrits extraordinaris a persones vinculades a Premià de
Dalt, per haver destacat en algun àmbit concret i en algun moment concret de la vida municipal o per haver assolit un alt
grau de servei al poble o una trajectòria personal indiscutible en el terreny de la política, les arts, la cultura, l’acció social
o l’esport amb projecció d’abast local, nacional i/o internacional.
Aquesta Medalla d’Honor també es podrà concedir a favor d’institucions, entitats o associacions que s’hagin distingit
exemplarment en el compliment dels seus fins en especial benefici de la col·lectivitat.
Acordada la concessió d’aquesta distinció, la Presidència de la Corporació haurà d’assenyalar la data i lloc on es reunirà
per fer lliurament solemne a la persona designada de la Medalla d’Honor.
La concessió de la medalla s’acompanyarà del certificat de l’acord en forma de diploma.

En cas que la concessió es faci a favor de personal inclòs dins de la plantilla de la corporació, seran d’aplicació a més
de les normes establertes en aquest Reglament, les contingudes a la legislació aplicable sobre l’Administració Local.
SECCIÓ 3.- ALTRES HONORS.
Article 18.- Dedicar a una persona o col·lectiu noves vies o places públiques o posar el nom a algun edifici públic, sala
d’aquest, equipament o instal·lació pública municipal.
Amb l’objecte de premiar i enaltir mèrits extraordinaris, l’Ajuntament podrà acordar la retolació d’una nova via urbana o
plaça pública amb el nom de la persona o entitat mereixedora d’aquest honor, o efemèride o esdeveniment digne
d’ésser rememorat, materialitzant-se mitjançant la col·locació d’un rètol especial per les seves condicions artístiques o
de qualitat a les normal col·locades a les vies o places públiques municipals.
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Aquesta distinció es podrà concedir a títol pòstum, sempre que en el finat concorrin els mereixements anteriorment
mencionats. Així mateix es podrà concedir tant a persones nascudes com no nascudes al poble de Premià de Dalt.
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Tanmateix per premiar mèrits especials, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris podrà l’Ajuntament concedir el
nom de la persona o entitat en què aquells concorrin a un edifici públic, o sales o dependències dels mateixos o a
instal·lacions públiques municipals.
Aquests reconeixements no autoritzaran a efectuar canvis de denominació en les vies o edificis públics llevat que el nom
anterior, segons el parer de la Corporació, manqui de significació material o afectiva per a la Vila, o que, tot i tenir-la,
sigui de menor significació.
L’Ajuntament també podrà erigir monuments públics per perpetuar la memòria d’un personatge o esdeveniment que pels
especials mereixements, alt prestigi o significat en seguin creditors.
Article 19.- Distinció als Alcaldes/esses.
Tots els Alcaldes/esses que exerceixen aquest càrrec en el moment actual, i en èpoques anteriors, ostentaran un
reconeixement públic mitjançant la col·locació d’un distintiu dins de l’Ajuntament que haurà de fer menció, en tot cas, a
la durada del seu mandat dins de la Corporació.
La distinció dels alcaldes/esses consistirà en una fotografia amb el nom, cognoms i període en que van ocupar
l’Alcaldia.
En el supòsit que, tenint en compte el període històric del mandat dels alcaldes/esses, no es disposi de document gràfic,
la distinció consistirà en una placa on hi constaran els seus noms i cognoms així com la durada del seu mandat.
Aquest reconeixement és automàtic, pel que no requereix de la tramitació prèvia d’un expedient administratiu de
concessió.
Article 20.- Distinció a la longevitat.
Aquelles persones residents en el municipi que assoleixin l’edat de cent anys seran honorades amb el reconeixement
formal a una llarga vida simbolitzat a través del lliurament d’una insígnia de plata amb l’escut de l’Ajuntament de Premià
de Dalt.
La distinció serà lliurada personalment a l’interessat/da per part de l’Alcaldia junt amb un Diploma en què hi figuraran el
nom i cognoms de la persona homenatjada junt amb la data de naixement i d’expedició del diploma.
Article 21.- Símbol de la Vila.
El símbol de la Vila constitueix una expressió de benvinguda que podrà lliurar-se a visitants il·lustres, que tinguin
caràcter d’autoritat o amb ocasió d’una celebració especial, sempre a discreció de l’Alcalde/essa.
A Premià de Dalt hi ha dos objectes que són símbol de la Vila, l’escultura "Ocell" de la ceramista local Madola; i la
reproducció a petita escala del "Monument a l’11 de setembre de 1714", obra de l’artista local Esther Albardaner.
Article 22.- Agulla/Escut heràldic d’or.

a) Alcaldes/esses i Regidors/es electes.
b) Fills/es Predilectes i Adoptius/ives.
c) Treballadors/res de l’Ajuntament que hagin prestat quaranta anys de servei.
Article 23.- Agulla/Escut heràldic de plata.
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es farà entrega de l’Agulla/Escut heràldic de plata a les següents
persones:
a) Treballadors de l’Ajuntament que hagin prestat vint-i-cinc anys de servei.
b) Persones residents al municipi que facin cent anys.
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A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, es farà entrega de l’Agulla/Escut heràldic d’or a les següents
persones:
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Article 24.- Premi Càrmina.
El Premi Càrmina constitueix un reconeixement a la dedicació i treball continuat de persones o entitats relacionades
amb l’àmbit cultural del poble que es concedeix amb caràcter bianual.
El Premi Càrmina reprodueix el text esgrafiat en un fragment de plat de ceràmica trobat a la vil·la romana de Les
Pèrgoles que portava inscrit el que sembla ser una càrmina funerària, i en què s’hi pot llegir la inscripció "…no tot és
dolor per a qui estima..."
Article 25.- Altres símbols identificatius que distingeixin la rellevància d’una persona en algun indret del municipi.
Es podrà reconèixer la rellevància dins de la vida del poble d’alguna persona i/o institució mitjançant símbols distintius,
com ara, entre d’altres, la col·locació d’una placa commemorativa a la seva casa natal, lloc de treball, seu social o indret
on hagi desenvolupat les tasques que són objecte de reconeixement, o la col·locació de l’element commemoratiu que es
consideri més adient.
Article 26.- Compatibilitat en la concessió de nomenaments i distincions honorífiques.
La concessió d’algun dels distintius reconeguts en el Capítol IV d’aquest Reglament són compatibles entre ells. Així
doncs, la concessió d’algun d’ells no exclou de la posterior atorgament d’un altre.
CAPÍTOL V.- DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS HONORS I ALTRES DISTINCIONS.
Article 27.- Procediment per a la concessió del títol de Fill/a Predilecte/a, Fill/a Adoptiu/va, medalles d’Honor, i per a
posar nom de vies, places i monuments públics, a algun edifici públic, sala d’aquest, equipament o instal·lació pública
municipal.
La concessió dels títols honorífics regulats als articles 16 a 18 del present Reglament, l’acordarà, a proposta de
l’Alcalde, el Ple de la Corporació Municipal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus
membres, prèvia tramitació d’un expedient en què s’acreditaran els mereixements que justifiquin els honors.
El procediment de concessió de títols honorífics s’iniciarà per pròpia iniciativa d’Alcaldia o com a conseqüència d’una
sol·licitud raonada presentada per qualsevol interessat.
La formulació d’alguna de les peticions esmentades a l’apartat anterior, i amb caràcter previ a l’acord d’inici de
l’expedient, podrà ser sotmesa a consulta de la Comissió de Valoracions d’Honors i Distincions que s’haurà de
pronunciar sobre la conveniència i idoneïtat d’iniciar l’expedient. En el supòsit de desestimar la petició, s’haurà de
comunicar aquest acord al peticionari indicant els motius pels que no es procedeix a la iniciació del procediment.

La Comissió de Valoracions d’Honors i Distincions practicarà totes les diligències que cregui necessàries per investigar
els mèrits de la persona proposada, podrà sol·licitar informes i rebre declaració de persones o representants d’entitats
que puguin subministrar dades, antecedents o referències que condueixin a l’esclariment dels mèrits.
Un cop realitzades totes les diligències, la Comissió de Valoracions d’Honors i Distincions haurà de formular una
proposta motivada, que elevarà a l’Alcaldia Presidència.
La concessió dels honors i reconeixements és competència del Ple de la Corporació requerint-se per a la seva
aprovació l’adopció de l’acord per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
Els atributs i els documents dels honors atorgats es lliuraran als guardonats per l’Ajuntament i, en la seva representació
legal, pel Sr/a Alcalde/essa, en acte públic d’homenatge en la forma que l’Ajuntament disposa emprendre l’acord de
concessió.
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En el Decret d’Alcaldia d’inici d’expedient es designarà com a òrgan instructor a la Comissió de Valoracions d’Honors i
Distincions que s’ocuparà de la tramitació del mateix.

Dimarts, 27 d'agost de 2013
Article 28.- Procediment per a la concessió de la Distinció a la longevitat, del Símbol de la Vila, l’Agulla/escut heràldic
d’Or, l’Agulla/escut heràldic de Plata, del Premi Càrmina i altres símbols identificatius que distingeixin la rellevància
d’una persona en algun indret del municipi.
Correspon a l’Alcalde/essa decidir el lliurament de la Distinció a la longevitat, del Símbol de la Vila, l’Agulla/escut
heràldic d’Or, l’Agulla/escut heràldic de Plata, del Premi Càrmina i altres símbols identificatius que distingeixin la
rellevància d’una persona, sense que sigui necessària la tramitació d’expedient previ.
L’atorgament del Premi Càrmina correspon a l’Alcalde/essa de la Corporació a proposta del Consell Municipal de
Cultura.
CAPÍTOL VI.- DE LA REVOCACIÓ DELS HONORS I ALTRES DISTINCIONS.
Article 29.- Revocació.
L’Ajuntament de Premià de Dalt pot revocar els honors i les distincions concedits quan la persona receptora incorri en
qualsevol causa que comporti la indignitat o el demèrit.
Aquesta decisió requereix la instrucció d’un expedient on quedin degudament justificades les causes que la fonamentin,
que es tramitarà amb les mateixes característiques i garanties que el del seu atorgament, sent preceptiu per tant, que
l’acord s’adopti per la majoria absoluta del numero legal de membres de la Corporació.
CAPÍTOL VII.- DEL LLIBRE D’HONOR I DEL LLIBRE DE REGISTRE D’HONORS I ALTRES DISTINCIONS.
Article 30.- Llibre de Registre d’honors i altres distincions.
L’Ajuntament crearà un Llibre de Registre d’Honors i altres Distincions, on s’inscriuran els extractes dels acords dels
atorgaments dels mateixos per ordre cronològic i correlativa numeració, amb la pertinent separació per a cada distinció.
La Secretària General de l’Ajuntament tindrà encomanada la custòdia de l’esmentat Llibre.
En cas de privar-se a algú de la distinció que se li havia atorgat en el seu moment, es realitzarà la cancel·lació
corresponent de l’assentament en el Llibre, qualsevol que sigui la data en què hagués estat conferida.
Article 31.- Llibre d’Honor.
L’Ajuntament disposa d’un Llibre d’Honor, on podran signar les personalitats més importants que visitin la Casa de la
Vila.
CAPÍTOL VIII.- D’AGERMANAMENTS.
Article 32.- Agermanament.

Article 33.- Iniciativa de l’agermanament.
La iniciativa de l’agermanament correspon tant a l’Ajuntament de Premià de Dalt com a la Corporació local afectada, o a
qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, integrada en la col·lectivitat per agermanar que així ho proposi.
Article 34.- Procediment de l’agermanament.
Un cop plantejada la iniciativa d’agermanar Premià de Dalt amb una altra localitat, el procediment que cal seguir per
formalitzar-la és el següent:
a) Designació, mitjançant Decret d’Alcaldia, d’un o varis responsable/s municipal/s per a la gestió de l’agermanament, la
missió del/s qual/s serà la presa de contacte i relacions prèvies amb la ciutat escollida, a l’efecte d’aconseguir
l’acceptació de l’agermanament per part d’aquesta i l’elaboració del projecte d’agermanament.
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L’Ajuntament de Premià de Dalt pot promoure el seu agermanament amb altres corporacions locals, nacionals o
estrangeres, amb l’objectiu d’establir vincles de relació o amistat permanents amb motiu d’afinitats i relacions
preferencials. L’objectiu d’aquest formalisme és assolir un millor coneixement, enteniment, intercanvi d’experiències i
cooperació mútua.

Dimarts, 27 d'agost de 2013
b) Elaboració d’un projecte d’agermanament per part del responsable municipal que, en tot cas, ha de contenir la
informació següent:
• Dades de la ciutat escollida.
• Proposta del programa d’activitats per desenvolupar en el marc de l’agermanament.
• Proposta de calendari i procediment per formalitzar l’agermanament.
• Proposta de constitució i formació d’un Comitè de l’agermanament, integrat per representants públics i privats de les
ciutats agermanades.
c) Acord plenari, adoptat per majoria absoluta, per aprovar l’agermanament.
Article 35.- Protocol.
L’agermanament es protocol·laritza en un acte públic i solemne que es fa en les dues localitats i amb una seqüència que
es podria sintetitzar de la manera següent:
• Constitució de l’Ajuntament amfitrió amb la presència de la delegació de l’Ajuntament de la localitat que s’agermana.
• Obertura de la sessió a càrrec de l’alcalde/essa amfitrió/ona amb salutació i justificació de l’acte.
• L’alcalde/essa demana al secretari de l’Ajuntament que procedeixi a la lectura de l’acord d’agermanament (el text es
llegit en els dos idiomes).
• Els alcaldes/esses de les viles o ciutats que s’agermanen signen el Jurament d’Agermanament (o document similar)
per duplicat exemplar i redactat en els dos idiomes, on hi figurarà l’escut del municipi respectiu, i, a
continuació,s’intercanvien els documents amb una encaixada de mans.
• Parlament de l’alcalde/essa de la ciutat visitant.
• Parlament de l’alcalde/essa de la ciutat amfitriona.
• Interpretació, si s’escau, dels himnes respectius. En primer lloc el de la localitat amfitriona i tot seguit el de la localitat
visitant. En el supòsit de no tenir-ne es poden interpretar els himnes nacionals també en l’ordre de país amfitrió i de país
visitant o be l’himne de la Unió Europea.
En l’acte d’agermanament, l’alcalde/essa visitant pot lliurar la bandera del seu municipi a l’alcalde/essa amfitrió/a que
seria col·locada al costat de la bandera del municipi amfitrió.
Article 36.- Inscripció i altres reconeixements de l’agermanament.

Es pot preveure la dedicació del nom d’un carrer i/o d’una plaça al poble o a la ciutat agermanada però que aquesta
mesura ha d’anar acompanyada de la reciprocitat en la decisió per part del poble o de la ciutat agermanada.
Article 37.- Diploma d’agermanament.
Es pot lliurar un diploma d’agermanament, però després de l’acte, a tots els/les regidors/es de l’Ajuntament amfitrió i de
l’Ajuntament visitant que seria redactat en els dos idiomes i que portaria la signatura de l’alcalde/essa amfitrió/a i de
l’alcalde/essa visitant. En el supòsit que només s’elaborés diploma per als regidors/es visitants, el text aniria redactat en
els dos idiomes però només seria signat per l’alcalde/essa amfitrió/na i aleshores l’alcalde/essa visitant també en tindria
un. Aquest gest suposaria la reciprocitat en la signatura de l’agermanament a la ciutat visitant.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
Per Resolució d’Alcaldia, delegable a la Junta de Govern Local, es dictaran les normes de desenvolupament,
interpretació i instruccions del present Reglament que fossin necessàries per a la millor execució del mateix.
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S’ha de preveure la inscripció a l’entrada del municipi del nom de les localitat agermanades així com els escuts
respectius. L’ordre d’aparició en el cartell es farà per antiguitat de l’agermanament.

Dimarts, 27 d'agost de 2013
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Els honors, distincions i altres reconeixements que hagin estat aprovats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present
reglament, però que encara no hagin estat objecte de lliurament oficial en sessió pública i solemne a l’interessat, es
regiran pel present reglament, en tot el que no contradigui aquell en base al qual se varen concedir.
En els termes i amb l’abast que legalment puguin procedir, serà estudiada la revisió de les distincions honorífiques que
s’hagin pogut concedir en èpoques no democràtiques a persones o entitats que hagin promogut activitats contràries a
Catalunya, la seva llengua i la seva cultura, o en contra dels principis democràtics de l’Estat de Dret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
El present Reglament deixa sense efecte l’anterior Reglament ‘Honors i Distincions de data 6 de maig de 1997.
DISPOSICIÓ FINAL.
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
romandrà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació."
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Premià de Dalt, 19 d’agost de 2013
L'alcalde president, Joan Baliarda i Sardà

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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